
Ed. 485. Nefndarálit [37. mál]
um frv. til J. um sveitarstjóra.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl. (HG, RÞ
og LJóh) vill láta samþykkja það óbreytt, en á þetta gat minni hl. ekki fallizt.
Gefur meiri hl. því út sérstakt nefndarálit.

Frv. þetta er upphaflega samið að tilhlutun Iélagsmálaráðuneytisins vegna þál.,
sem samþykkt var á Alþingi 25. febr. f. á., þar sem skorað var á ríkisstjórnina að
taka til athugunar, hvernig stjórn hinna stærri kauptúna verði bezt og haganlegast
fyrir komið, og að undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar um það efni. Samkv. frv.,
eins og það var lagt fram upphaflega, skyldu hreppar með yfir 500 íbúa fela sér-
stökum sveitarráðsmanni framkvæmd sveitarmálefna. Var þetta ákvæði raunveru-
lega meginatriði frv. Í Nd. er þessu breytt í heimild, sem aðili getur notað eða látið
vera að nota, eftir því sem ástæður þykja til á hverjum stað. Þegar svo er komið,
sýnist engin ástæða til lengur að binda lögin við hreppa, sem hafa ákveðna íbúa-
tölu, heldur gera þau að heimildarlögum almennt, sem hver hreppur getur notfært
sér, þegar ástæða þykir til. Þá sýnist heldur engin ástæða til að ákveða með lögum
lágmarkslaun sveitarstjóra eða ráðningartíma, úr því að launakjör o. fl. skal ákveða
í launasamningí samkvæmt fyrirmælum laganna. Sama gildir um verkaskiptingu
og starfssvið sveitarstjóra. Er eðlilegast, að það sé allt ákveðið í ráðningarsamningi
alveg óháð lögunum, og sízt af öllu er nauðsynlegt að fylla Stjórnartíðindin með
auglýsingum um slíkt. Ástæðulaust og mjög óviðfelldið sýnist að fella niður umboð
hreppsnefndarmanns, þótt honum yrði falin sveitarstjórn. Ætti einmitt engum öðrum
að vera kunnari þarfir sveitarfélagsins, eða vera hæfari að dæma um mál, sem af-
greiða ber í hreppsnefnd á hverjum tíma. Þá verður ekki annað séð en að það sé
harla óþarft að blanda ráðuneytinu í misklíð, sem kynni að stafa af frávikningu
vegna vanrækslu. Þykir eðlilegast, að það sé samningsatriði aðila á sama hátt og
launakjör, hvernig fara skuli með slíkar deilur.

Minni hl. leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er hreppsnefnd að fela sérstökum sveitarstjóra stjórn og fram-
kvæmd hreppsmála.

2. Við 3. gr.
a. 3. málsl. falli niður.
b. 4. málsl. falli niður.

3. Við 4. gr. Síðari málsgr. falli niður.
4. Við 5. gr. Síðari málsgr, falli niður.
5. Við 7. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 23. marz 1950.

Gísli Jónsson,
frsm.
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